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Hovedstyremøte  
Onsdag 30.03.2022 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

12 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

13 Presentasjon av nytt styre Elin, Sverre 

14 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 

15 Etterarbeid årsmøtet Sverre 

16 Møtekalender Sverre 

17 Eventuelt 
 

Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Christian, Annette, Kristoffer, Henrik, Berte, Sverre 
Forfall: Christian 
 
Invitert: Anna, Preben 
Tilstede: Anna 
 
Kalender: 
 
Mandag 2. mai (regnskap Q1, fordeling av roller og prioriterte oppgaver i HS, justering av prinsipper/rutiner) 
Torsdag 2. juni 
Torsdag 25. august (regnskap Q2) 
Torsdag 27. oktober (regnskap Q3) 
Torsdag 8. desember (budsjett 2023) 
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Møtedato 30.03.2022 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (22.02.2022) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no. 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 30.03.2022 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 22.02.2022 og innkallingen til møtet 30.03.2022 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.03.2022 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av nytt styre 

Orientering:  
 

Kort presentasjon av nye styremedlemmer:  
 

Hovedstyret:  
Elin Spjelkavik (leder) –ikke på valg  
Christian Nesset (nestleder) – ikke på valg  
Anniken Wisløff – ikke på valg  
Kristoffer Gaustad – 2 år (ny)  
Henrik Testmann-Koch – 2 år (ny)  
Berte Hedding Poulsen – 2 år (ny)  
 
Preben Strøm – 2 år (vara) ny  
Anna Brunstad – 2 år (vara) ny 

 
Fra ØHILs organisasjonsmodell:  
 

 
 
Diskusjon om fordeling av roller ble påstartet, og styrets medlemmer gjør seg opp tanker inn mot det neste 
møtet, der oppgaver og hovedstyrets prioriterte oppgaver står på agendaen.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL  

Orientering:  
 
For å ha gode, effektive møter, og for å ha åpenhet om hva som skjer av styresaksarbeid i ØHIL, har 
klubben utarbeidet rutiner for styresaksarbeid i ØHILs hovedstyre. Idrettene er også pålagt å føre 
protokoller fra sine møter. Rutinen skal sikre full åpenhet og sikre kontinuitet.  
 
Alle protokoller skal publiseres på www.ohil.no (uavhengig av format som benyttes). 
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 
 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 
 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 
 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret og 

undergruppenes ledere. 
 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (disse sakspapirene). Eventuell 

tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 
 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 

medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der daglig leder er inhabil, har 
styreleder dette ansvaret.  

 Ved gjennomgang av saker med bakgrunnsinformasjon legges disse med som vedlegg i 
protokollen (gjelder ikke regnskap). 

 Vesentlige argumenter som fremkommer under hovedstyrets diskusjon protokolleres under 
"Styrets bemerkninger". 

 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 
o Personalsaker 
o Saker som omhandler enkeltpersoner 
o Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
o Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn 

i forhold til konkurrerende klubber 
 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså 
ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 30.03.2022 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid årsmøtet 

Orientering:  
 
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet.  
 
Med ny avdeling inn i klubben, kreves det oppdateringer av diverse strukturer i klubben, herunder 
fordelingsprinsipper. Dette settes på sakslisten til neste styremøte.  
 
Sverre følger opp de vanlige oppgavene i etterkant av møtet, herunder registrering av nye styremedlemmer 
her og der og oppdateringer på www.ohil.no  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 30.03.2022 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtedatoer 

Bakgrunn:  
 
For en forutsigbar møte-syklus er det viktig å sette datoer for styrets møter tidlig. Forslaget er 
hensiktsmessig i forhold til økonomi-rapportering og annen aktivitet i klubben. Nødvendige justeringer 
gjøres i møtet.  
 

Vedtak:  
 
Mandag 2. mai (regnskap Q1) 
Torsdag 2. juni 
Torsdag 25. august (regnskap Q2) 
Torsdag 27. oktober (regnskap Q3) 
Torsdag 8. desember (budsjett 2023) 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.03.2022 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

 
Ingen saker. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


